Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás változásai
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 139/2012. (XII.
22.) VM rendelettel kihirdetésre került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása, melynek legfontosabb változásai a
következők:
A módosítás révén a „hüvelyes növény” fogalma a következő lett: bab, borsó fajok, lencse,
csillagfürt, szójabab, szegletes lednek, földimogyoró. (Kikerült a takarmánybükköny.)
A „szálas pillangós takarmánynövények” fogalma a következőképpen alakul: lucerna,
bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, lódi
here, fonák here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, borsó
fajok, tarka koronafürt, koronás baltavirág, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen
növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék.
Pontosításra került a „zöldtrágya-növény” fogalma: olyan vetett növényfaj, amely
növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából fejlődése
vegetatív szakaszában, de legkésőbb a vetést követő első virágzáskor teljes tömegében a
talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágya-növénynek. (Tehát a
többéves lucerna pl. egyértelműen kizárásra került.)
A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása valamennyi célprogram esetén úgy
kerül megállapításra, hogy a célprogramokban támogatott kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területek támogatott területe, valamint az adott célprogramban előírt állatsűrűség
szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely az előírt állatsűrűségi előírások
teljesítéséhez szükséges.
A gazdálkodási év során kijuttatott hatóanyagdózis kizárólag abban az esetben haladhatja meg
az adott gazdálkodási évi tápanyag-gazdálkodási tervben foglaltakat, ha az a következő
gazdálkodási évre elkészített tápanyag-gazdálkodási terv adatai alapján a következő évi
főnövény tápanyag utánpótlása céljából indokolt.
A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben nem
nyújtottak be kifizetési kérelmet, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek
figyelembevételre.
Ha a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában a zöldtrágya növény
beforgatása legkésőbb 2014. október 31-ig megtörténik, akkor a zöldtrágyázást
megvalósítottnak kell tekinteni.
Ha a támogatásra jogosult a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás
tényét a kivágás befejezésétől számított 10 napon belül az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon be kell jelentenie az MVH-nak. Ha a kivágás anélkül történt, hogy a
támogatásra jogosult a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná
telepíteni, akkor kivágás tényének bejelentésével egyidejűleg, a kivágott terület nagyságához
igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak. A visszavonási kérelem
benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával
történt, és a támogatásra jogosult az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12
hónapon belül elvégzi.
A támogatásra jogosultnak az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 10 napon belül,
az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az újratelepített növényfaj megnevezésével
együtt be kell jelentenie az MVH-nak. A támogatásra jogosult kizárólag az újratelepítés
bejelentésének megtétele után nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, amelyben az
újratelepített, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lévő ültetvény alapján a
támogatási összeg kifizetését igényli.

Az ültetvényes célprogramokból a gazdálkodó az adott kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területtel a célprogramból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a
támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget vissza kell
fizetni, ha:
- az újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be;
- nem tesz eleget az előírtak szerinti, az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy az
újratelepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének;
- amennyiben 12 hónapon belül nem kerül az ültetvény újratelepítésre;
- az ültetvény kivágását követően nem a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület kerül újratelepítésre 12 hónapon belül, vagy
- az ültetvény részben kerül kivágásra.
Jelentős mértékű szankciócsökkentés történt bizonyos előírások teljesítésének elmulasztása
esetén. Így a tápanyag-gazdálkodási tervvel kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatás
elmulasztásának, valamint gazdálkodási naplóval kapcsolatos ugyanilyen mulasztásnak a
jogkövetkezménye a vonatkozó támogatási összeg 30%-os csökkentéséről 15%-os
csökkentésre mérséklődött.
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